
Zápis 
 z 6.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahořany, 

konaného dne 20.5.2013, od 19,00 hodin v zasedací místnosti  
OÚ Zahořany 

 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Zahořany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19,00 
hodin starostou obce Jiřím Pokorou, který přivítal přítomné a dále řídil zasedání.  
  
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona 
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Zahořany zveřejněna v souladu se zákonem po 
dobu nejméně 7 dní, a to od 11.5.2013 do 20.5.2013. Současně byla zveřejněna na 
„elektronické úřední desce“. 
 
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) 
konstatoval, že přítomno je šest členů zastupitelstva, z celkového počtu sedmi, všech členů 
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
Zastupitel Petr Pečený byl omluven. 
 
Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise 
 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p.Vladimíra Chudáčka a p.Roman Švestka, 
zapisovatelem p.Pavla Přecechtěla, členem návrhové komise p. Karla Lešnera. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné připomínky.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Zahořany určuje ověřovateli zápisu p.Vladimíra Chudáčka a p.Romana 
Švestku, zapisovatelem p.Pavla Přecechtěla, členem návrhové komise p. Karla Lešnera. 
Výsledek hlasování:     Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Schválení programu 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na 
úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.  
Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Zahořany schvaluje následující program 6. zasedání: 
1) Žádost pana Ing.Bedřicha Malého o stanovisko ZO k řešení tlakových poměrů na 
vodovodní síti v obci Zahořany, lokalita nad obecním úřadem.  
2) Žádost o podpis smlouvy o zřízení věcného břemene pro projekt stavby IV 12-6010997-
PS1496 Zahořany, kNN 0,4kV pro p.č.494/9-14 v k.ú.Zahořany  
3) Prezentace zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zahořany za rok 2012 
auditorem  KAČR- Ing. Jaroslavem Trávníčkem. 



4) Žádost pana Jiřího Trunečka, Zahořany 142 o souhlas s výstavbou fotovoltaického 
systému na střeše rodinného domu, Zahořany 142, 25210, Mníšek pod Brdy  
5) Žádost ENERGON Dobříš s.r.o. o vyjádření k projektu stavby PS 1750 VO Zahořany na 
výstavbu veřejného osvětlení a tažení kabelového vedení přes obecní pozemky 
č.283,495/1,495/2 a 494/15.  
6) Žádost ENERGON Dobříš s.r.o. o vyjádření k nabídce na odkup pozemku pod stavbou 
trafostanice v rámci projektu IV-12-6003973 Zahořany, p.č.65, TS Chaty ČOV  
7) Projednání návrhu paní Vačkářové na odkup movitého majetku v hostinci.  
8) Návrh na výstavbu nového dětského hřiště na pozemku u obecního úřadu  
9) Různé 
Výsledek hlasování:     Pro  6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen. 
 
 
Bod č.1/6/2013)  Žádost pana Malého 
Předsedající seznámil s žádostí pana Ing.Bedřicha Malého o stanovisko ZO k řešení tlakových 
poměrů na vodovodní síti v obci Zahořany, lokalita nad obecním úřadem. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádostí pana Ing.Bedřicha Malého k řešení tlakových 
poměrů na vodovodní síti v obci Zahořany a souhlasí s finančním podílením maximálně ve 
výši 264.000,- na výstavbě vodovodní přípojky 1a dle zpracované  dokumentace  z ATS 
Včelník pro oblast nad obecním úřadem a tak zvýšení tlaku v přípojích v lokalitě Včelník. 
Výsledek hlasování:   Pro  5 Proti  1 Zdrželi se   0 
Usnesení č. 1/6/2013 bylo schváleno. 
 
 
Bod č.2/6/2013)  Žádost fy.ENERGON s.r.o. o podpis smlouvy věcného břemene 
Předsedající seznámil s žádostí o podpis smlouvy o zřízení věcného břemene pro projekt 
stavby IV 12-6010997-PS1496 Zahořany, kNN 0,4kV pro p.č.494/9-14 v k.ú.Zahořany. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádostí fy.ENERGON s.r.o. o podpis smlouvy o zřízení 
věcného břemene pro projekt stavby IV12-6010779-S1496, Zahořany, kNN pro p.č.494/9 v 
k.ú.Zahořany a deleguje pana starostu k podpisu smlouvy. 
Výsledek hlasování:   Pro  6 Proti  0 Zdrželi se  0 
Usnesení č. 2/6/2013 bylo schváleno. 
 
 
Bod č.3/6/2013)  Výsledky auditu hospodaření obce Zahořany za rok 2012  
Předsedající seznámil se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zahořany za rok 
2012 auditorem  KAČR- Ing. Jaroslavem Trávníčkem. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce se seznámilo s výsledky přezkoumání hospodaření obce Zahořany za 
rok 2012 a souhlasí. 
Výsledek hlasování:   Pro  6 Proti  0 Zdrželi se  0 
Usnesení č. 3/6/2013 bylo schváleno. 
 
 
Bod č.4/6/2013)  Žádost Jiřího Trunečka 
Předsedající seznámil s žádostí pana Jiřího Trunečka, Zahořany 142 o souhlas s výstavbou 
fotovoltaického systému na střeše rodinného domu,Zahořany 142, 25210, Mníšek pod Brdy. 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s výstavbou fotovoltaického systému na střeše rodinného 
domu,Zahořany 142, 25210, Mníšek pod Brdy, dle platné stavebně-technické dokumentace. 
Výsledek hlasování:   Pro  6 Proti  0 Zdrželi se  0 
Usnesení č. 4/6/2013 bylo schváleno. 
 
 
Bod č.5/6/2013)  Žádost fy.ENERGON s.r.o.  
Předsedající seznámil s žádostí o vyjádření k projektu stavby PS 1750 VO Zahořany na 
výstavbu veřejného osvětlení a tažení kabelového vedení přes obecní pozemky 
č.283,495/1,495/2 a 494/15.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádostí fy.ENERGON s.r.o. a souhlasí s výstavbou 
veřejného osvětlení a tažením kabelového vedení přes obecní pozemky č.283,495/1,495/2 a 
494/15, zároveň deleguje pana starostu k podpisu smlouvy. 
Výsledek hlasování:   Pro  6 Proti  0 Zdrželi se  0 
Usnesení č. 5/6/2013 bylo schváleno. 
 
 
Bod č.6/6/2013)  Žádost fy.ENERGON s.r.o.  
Předsedající seznámil s žádostí o vyjádření k nabídce na odkup pozemku pod stavbou 
trafostanice v rámci projektu IV-12-6003973 Zahořany, p.č.65, TS Chaty ČOV. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádostí fy.ENERGON s.r.o. a nesouhlasí s odkupem 
pozemku pod stavbou trafostanice v rámci projektu IV-12-6003973 Zahořany, p.č.65, TS 
Chaty ČOV. 
Výsledek hlasování:   Pro  6 Proti  0 Zdrželi se  0 
Usnesení č. 6/6/2013 bylo schváleno. 
 
 
Bod č.7/6/2013)  Žádost paní Vačkářové 
Předsedající seznámil s žádostí o projednání návrhu paní Vačkářové na odkup movitého 
majetku v hostinci. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce se seznámilo s požadavky paní Vačkářové a nabízený movitý majetek 
hostince v hodnotě 160.000,- Kč odkoupí do svého vlastnictví pro případné využití novým 
nájemcem hostince. 
Výsledek hlasování:   Pro  6 Proti  0 Zdrželi se   0 
Usnesení č. 7/6/2013 bylo schváleno. 
 
 
Bod č.8/6/2013)  Dětské hřiště 
Předsedající předal slovo panu Přecechtělovi a ten seznámil s návrhem na vybudování a 
provoz dětského hřiště v zahradě u obecního úřadu. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem na vybudování dětského hřiště v maximální 
hodnotě 250.000,-  a souhlasí s jeho postupnou realizací.   
Výsledek hlasování:   Pro  6 Proti  0 Zdrželi se   0 
Usnesení č. 8/6/2013 bylo schváleno. 
 
 



Bod č.9/6/2013) Různé                
 
Bod č.9a/6/2013) Nabídky na provozování hostince „U Pepíčka“ 
Dle uveřejněné informace na WEBových stránkách a vývěskách obce na výběr nového 
provozovatele hostince „U Pepíčka“ byly do 20.5.2013 19:00 hodin doručeny dva 
podnikatelské  záměry. 1) pan Šibřina, 2) paní Radka Králová 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce se podrobně seznámilo s návrhy zájemců na využití prostor 
hostince a hodnocení nabídek probíhalo dle kritéria ekonomické výhodnosti.  
Pan Šibřina nabídl nájemné 3.000,-Kč/měsíc a paní Radka Králová nabídla 5.000,- 
Kč/měsíc. Jako ekonomicky výhodnější pro obec ZO vybralo podnikatelský záměr 
paní Radky Králové. 
Hlasování: Pro   6  Proti  0 Zdrželi se  0 
Usnesení č. 9a/6/2013 bylo schváleno. 

 
 

Bod č.9b/6/2013) Příští zasedání zastupitestva 
Předsedající seznámil s termínem dalšího zasedání ZO Zahořany dne 17.6.2013. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s termínem zastupitelstva obce Zahořany dne 17.6.2013 
Hlasování: Pro   6  Proti  0 Zdrželi se  0 
Usnesení č. 9b/6/2013 bylo schváleno. 

 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21:00 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
 

1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání 6 zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích. 

 
 
Zápis byl vyhotoven dne : 20.5.2013 
 
 
 
Zapisovatel:   ………………………………. 

     Pavel Přecechtěl 
 
 
 Ověřovatelé: 
 
 
……………………………….           ………………………………. 
     Vladimír Chudáček           Roman Švestka 
 
        
 
                  ……………………………… 

      Jiří POKORA 
       starosta obce Zahořany 


